
 

 
 

На основу члана 36. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка” 
бр. 4/17 и 5/19) и члана 75. Пословника о раду Скупштине града Градишка („Службени 
гласник града Градишка” бр. 6/17 и 5/19) Скупштина града Градишка на сједници одржаној 
27.12.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
П Р О Г Р А М  Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ГРАДИШКА 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
 Програм рада Скупштине града Градишка за 2023. годину је основа за 
благовремено и редовно планирање сједница Скупштине града и њених радних тијела и 
остваривање њихових права, дужности и одговорности утврђених Уставом, законом, 
Статутом града и другим прописима. 
 
 
II  ПРОГРАМ РАДА 
 
 
1)   1. Т Р О М Ј Е С Е Ч Ј Е 
 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
 

1. Програм рада градоначелника и Градске управе града Градишка за 2023. 

годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Служба градоначелника) 

2. Програм кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка 

за 2023. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој)  
 

3. Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести на подручју града Градишка за 2023. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

4. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на 
подручју града Градишка за 2023. годину.  
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

5. План мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју 
града Градишка за 2023. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ:  
 

6. Извјештај о раду Скупштине града Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града)  

7. Извјештај о раду Форума за безбједност грађана на подручју града Градишка 

за 2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Форум за безбједност грађана)  
 
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине града 
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8. Извјештај о реализацији Програма кориштења пољопривредног земљишта на 

подручју града Градишка за 2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  пољопривреду и рурални развој)  
 

9. Извјештај о реализацији Омладинске политике и положају и статусу младих за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за привреду и друштвене дјелатности) 

 
10. Извјештај о реализацији Политике волонтирања за 2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за привреду и друштвене дјелатности) 
 

11. Извјештај о реализацији Акционог плана родне равноправности на подручју 
града Градишка за период 2021-2024. година, за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за привреду и друштвене дјелатности) 

 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ОБЛАСТИМА КОЈЕ ПОКРИВАЈУ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ, 
ПРЕДУЗЕЋА ИЛИ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА У 2021. ГОДИНИ 

 
12. Информација о стању пружања услуга ЈЗУ „Болница Градишка“, Градишка. 

(ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ „Болница Градишка“, Градишка) 
 

13. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско - правне 
послове, Подручна јединица Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и имовинско - правне послове, 

Подручна јединица Градишка) 
 

14. Информација о раду Пореске управе Републике Српске - Подручна јединица 
Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа Републике Српске - Подручна јединица Градишка) 

 
15. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске - сједиште 

замјеника Бања Лука за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике Српске - сједиште замјеника  

Бања Лука) 

16. Информација o стању јавне безбједности на подручју града Градишка за 2022. 
годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Полицијска управа Градишка) 
 

17. Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју града Градишка за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Полицијска управа Градишка) 
 

18. Информација о стању снабдијевања електричном енергијом на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: РЈ „Електродистрибуција Градишка“) 
 

19. Информација о стању у области поштанског саобраћаја на подручју града 
Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Поште Српске“ - Пошта Градишка) 
 
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине града 
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ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА У 
2021. ГОДИНИ 
 

20. Информација о стању у области водоснабдијевања и одвођењу отпадних вода 
на подручју града Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

21. Информација о управљању чврстим отпадом на подручју града Градишка за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
22. Информација о погребној дјелатности на подручју града Градишка за 2022. 

годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
23. Информација о стању у јавном  путничком превозу и такси превозу на подручју 

града за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

24. Информација о социјалној ситуацији на подручју града за 2022. годину. 
- Општа социјална ситуација на подручју града. 
- Материјални, здравствени и социјални положај пензионера на подручју града. 
- Проблем наркоманије, осталих облика зависности и полно преносивих болести код  
  младих на подручју града. 

          (ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ „Центар за социјални рад“,  
    Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

 
25. Информација о стању у здравству на подручју града за 2022. годину са 

посебним освртом на хигијенско - епидемиолошку ситуацију. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

 
26. Информација о стању у области ветеринарскe дјелатности, са посебним 

освртом на кретања заразних и паразитских болести животиња на подручју 
града Градишка у 2022. години. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој,  
                          Одјељење за инспекције) 

 
27. Информација о противпожарној заштити на подручју града Градишка за 2022. 

годину. 
(ОБРАЂИВАЧИ: Професионална ватрогасно-спасилачка јединица,  

  Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
 
 
2)   2. Т Р О М Ј Е С Е Ч Ј Е 
 
ИЗВЈЕШТАЈИ: 
 

28. Извјештај о раду градоначелника и Градске управе града Градишка за 2022. 
годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Служба градоначелника) 

 
29. Извјештај о извршењу Буџета града Градишка за 2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије) 
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30. Извјештај о извршењу Акционог плана имплементације Стратегије развоја 
града Градишка од 2019 - 2027. године, за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за развој и међународне пројекте) 
 

31. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка за 
период 2019-2023. година за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за развој и међународне пројекте) 

 
32. Извјештај о извршењу Акционог плана имплементације стратегије развоја 

локалних путева и улица на подручју града Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
33. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава остварених од накнаде по 

основу кориштења шума и шумског земљишта на простору града Градишка за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
34. Извјештај о реализацији Плана кориштења средстава остварених од 

концесионе накнаде за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
35. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2022.  

годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
36. Извјештај о реализацији Програма уређења градског и осталог грађевинског 

земљишта за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и грађење) 

 
37. Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања и реконструкције 

локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
38. Извјештај о реализацији Програма текућег одржавања хидромелиoрационог 

система за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
39. Извјештај о реализацији Програма кориштења средстава остварених по основу 

накнада од  пољопривредног земљишта у 2022. години. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 

 
40. Извјештај о реализацији Програма подршке развоју пољопривреде за 2022.  

годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 
 

41. Извјештај о реализацији Програма подршке руралном развоју за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 
 

42. Извјештај о реализацији Програма подршке предузетништву за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 
 

43. Извјештај о реализацији Програма социјалне заштите за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 
 

44. Извјештај о реализацији Програма борачко – инвалидске заштите и заштите 
цивилних жртава рата за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за борачко – инвалидску заштиту) 
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45. Извјештај о реализацији Програмa заштите од пожара у граду Градишка за 2022. 

годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Градишка) 
 

46. Извјештај непрофитних организација о кориштењу средстава Буџета Града и 
стању у области невладиног сектора за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељeње за привреду и друштвене дјелатности, 
Одјељење за борачко - инвалидску заштиту и корисници буџетских средстава) 

 
47. Извјештај о раду градоначелника у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана“ а.д. Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧИ: Служба градоначелника и надлежни органи комуналних предузећа) 

 
48. Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Лепа Радић", Градишка)  
 

49. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ Градишка за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Културни центар“, Градишка) 

 
50. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 

2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Завичајни музеј“, Градишка) 

 
51. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“ Градишка 

за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Народна библиотека“, Градишка) 

 
52. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште Градишка“ 

Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Градско позориште Градишка“, Градишка) 

 
53. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка за 

2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ „Дом здравља“, Градишка) 

 
54. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка 

за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ „Апотека Градишка“, Градишка) 

 
55. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Центар за социјални рад“, Градишка) 

 
56. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Туристичка организација града 

Градишка“ за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Туристичка организација града Градишка“) 

 
57. Извјештај о пословању и годишњи обрачун „Развојна агенција Градишка - 

РАГА“ за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: „Развојна агенција Градишка - РАГА“) 
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58. Извјештај о пословању и годишњи обрачун  ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧИ: ЈП СЦ „Servitium“, Служба градоначелника,  

  Одјељење за  привреду и друштвене дјелатности) 
 

59. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП „Радио телевизија Градишка“ за 
2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Радио телевизија Градишка“) 
 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2022. ГОДИНИ 
 

60. Информација о пословању КП „Водовод“ а.д. Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: КП „Водовод“ а.д. Градишка) 

 
61. Информација о пословању КП „Топлана“ а.д. Градишка за  2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ:  КП „Топлана” а.д. Градишка) 
 

62. Информација о пословању КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка) 

 
63. Информација о пословању „ДЕП-ОТ“ Бања Лука за 2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: „ДЕП-ОТ“, Бања Лука) 
 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА И ОБЛАСТИМА НА  
ПОДРУЧЈУ ГРАДА У 2022. ГОДИНИ 
 

64. Информација о стању у привреди на подручју града Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности)  

 
65. Информација о стању у пољопривреди на подручју града Градишка за 2022. 

годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 

 
66. Информација о стању у области шумарства и ловства на подручју града 

Градишка за 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 

 
67. Информација о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у систему 

централног гријања на подручју града у грејној сезони 2022/2023. година и 
реализацији уговора закљученог између Града Градишка и ИЕЕ д.о.о. 
Бањалука. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове, 

                                  Одјељење за финансије) 
 

68. Информација о организовању и функционисању цивилне заштите на подручју 
града Градишка за 2022. годину. 
 (ОБРАЂИВАЧ: Служба градоначелника - Одсјек цивилне заштите) 

 
69. Информација о стању у области културе на подручју града Градишка за 2022. 

годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
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70. Информација о стању противградне превентиве и припремама за сезону 2023. 
године на подручју града Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Противградна превентива РС“) 

 
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине града 

 
 
3)   3. Т Р О М Ј Е С Е Ч Ј Е 
 
- ПРОГРАМ РАДА : 
 
71. Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Лепа Радић“  Градишка за радну (школску) 2023/2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈПУ „Лепа Радић“, Градишка) 
 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 

 
- ИЗВЈЕШТАЈИ : 

 
72. Извјештај о раду Скупштине града Градишка за период јануар - јуни 2023. 

године. 
(ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града) 
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине града 

 
73. Извјештај о извршењу Буџета града Градишказа период јануар - јуни 2023. 

године. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије) 

 
74. Извјештај о раду Одјељења за инспекције за период јануар - јуни 2023. године.  

(ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за инспекције) 

 
75. Извјештај о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Лепа Радић“ Градишка за радну (школску) 2022/2023. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈПУ „Лепа Радић“, Градишка) 

 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 

 
- ИНФОРМАЦИЈЕ: 
 

76. Информације о пословању градских јавних установа из области културе за 
период јануар - јуни 2023. године: 
76.1. ЈУ „Културни центар“ Градишка. 
76.2. ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка. 
76.3. ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка. 
76.4. ЈУ „Народна библиотека“ Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧИ: надлежне јавне установе) 

 
77. Информације о пословању градских јавних установа из области здравства и 

социјалне заштите за период јануар - јуни 2023. године: 
77.1. ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка 
77.2. ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка 
77.3. ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧИ: надлежне јавне установе) 

 
78. Информација о пословању ЈУ „Туристичка организација града Градишка“ за 

период јануар - јуни 2023. године. 
(ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Туристичка организација града Градишка“) 
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79. Информација о пословању „Развојна агенција Градишка - РАГА“ за период 
јануар - јуни 2023. године. 
(ОБРАЂИВАЧ: „Развојна агенција Градишка - РАГА“) 

 
80. Информације о пословању јавних предузећа чији је оснивач Град, за период 

јануар - јуни 2023. године: 
79.1. ЈП „Радио телевизија Градишка“Градишка. 

79.2. ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧИ: надлежна јавна предузећа) 

 
81. Информације о пословању градских комуналних предузећа, за период јануар - 

јуни 2023. године: 
81.1. КП „Водовод“ а.д. Градишка 
81.2. КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка 
81.3. КП „Топлана“ а.д. Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧИ: надлежна комунална предузећа) 

 
82. Информација о стању у области спорта на подручју града Градишка за 

такмичарску сезону 2022/2023. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

 
83. Информација о стању у области информативне дјелатности на подручју 

градаза 2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

 
84. Информација о статусу и положају националних мањина на подручју града за 

2022. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 
 

85. Информација о стању објеката и мјерама заштите од поплава на подручју града 
Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење запољопривреду и рурални развој, 
                            Одсјек цивилне заштите,ЈУ „Воде Српске“) 

 
86. Информација о стању у стамбеној области за 2022. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
 
 
 

4)   4. Т Р О М J Е С Е Ч Ј Е 
 
 
БУЏЕТ, ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ЗА 2024. ГОДИНУ: 

 
87. Програм рада Скупштине града Градишка за 2024. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града) 
 

88. Програм обуке одборника Скупштине града Градишка за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града) 
 

89. План комуникације одборника Скупштине града Градишка са грађанима у 2024. 
години. 
(ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине града) 
 
ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине града 



8 

 

90. Годишњи план имплементација Стратегије развоја града Градишка за период 
2019 - 2027. година за 2024. годину 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за развој и међународне пројекте) 

91. План капиталних инвестиција града Градишка за период 2024 - 2026. година 

за 2024. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за развој и међународне пројекте) 
 

92. Акциони план имплементације стратегије развоја локалних путева и улица на 
подручју града Градишка за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

93. Буџет града Градишка за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије) 

 
94. План утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и 

шумског земљишта на простору града Градишка за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
95. План кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2024. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

96. Програм кориштења средстава остварених по основу накнада од 
пољопривредног земљишта у 2024. години. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 
 

97. Програм подршке пољопривреди за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 
 

98. Програм подршке руралном развоју за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за пољопривреду и рурални развој) 

 
99. Програм подршке предузетницима, малим и средњим предузећима у 2024. години. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 
 

100. Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
101. Програм уређења грађевинског земљишта за 2024. годину. 

(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и грађење) 
 
102. Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисанихпутева за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 

 
103. Програм текућег одржавања и реконструкције хидромелиoрационог система 

за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за комуналне и стамбене послове) 
 

104. Програм социјалне заштите за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ „Центар за социјални рад“, Градишка, 

  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 
 
105. Програм борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 

  2024. годину. 
  (ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за борачко - инвалидску заштиту) 
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106. Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за 2024. годину. 
 (ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

 
107. Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју 

града Градишка. 
(ОБРАЂИВАЧ: Служба градоначелника - Одсјек цивилне заштите)  
 

108. Програм заштите од пожара у граду Градишка за 2024. годину. 
(ОБРАЂИВАЧ: Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Градишка) 

 
109. План рада ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка за 2024. годину. 

   (ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Радио телевизија Градишка“ Градишка) 
 

110. План рада ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2024. годину. 
   (ОБРАЂИВАЧ: ЈП СЦ „Sevitium“ Градишка) 

 
111. Програми рада и финансијски планови градских јавних установа из области 

културе за 2024. годину. 
111.1. ЈУ „Културни центар“ Градишка. 
111.2. ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка. 
111.3. ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка 
111.4. ЈУ „Народна библиотека“ Градишка. 

   (ОБРАЂИВАЧИ: надлежне јавне установе) 
 

112. Програми рада и финансијски планови градских јавних установа из области 
здравства и социјалне заштите за 2024. годину. 
112.1. ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. 
112.2. ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка. 
112.3. ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка. 

   (ОБРАЂИВАЧИ: надлежне јавне установе) 
 

113. Програм рада и Финансијски план ЈУ „Туристичка организација града 
Градишка“ за 2024. годину. 

   (ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Туристичка организација града Градишка“) 
 

114. Програм рада и Финансијски план „Развојна агенција Градишка - РАГА“ за 
2024. годину. 

   (ОБРАЂИВАЧ: „Развојна агенција Градишка - РАГА“) 
 

115. Финансијски план Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишказа 2024. годину. 

   (ОБРАЂИВАЧ: ЈУ „Лепа Радић“, Градишка) 
 

  ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈE 

 
116. Информација о функционисању мјесних заједница на подручју града  

   Градишка. 
   (ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу) 

 
117. Информација о стању у области образовања на подручју града у школској  

   2022/2023. години. 
   (ОБРАЂИВАЧ: Одјељење привреду и друштвене дјелатности) 

 
ПРЕДЛАГАЧ: градоначелник 
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118. Извјештај о раду Одбора за жалбе. 
   (ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе) 

 
119. Информација о току противградне сезоне у 2023. години. 

   (ОБРАЂИВАЧ: ЈП „Противградна превентива РС“) 
 
   ПРЕДЛАГАЧ: предсједник Скупштине града 
 
 

III НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
  
 

Новелирање раније донесених нормативних аката Скупштине града са позитивним 
законским прописима и доношење нових прописа из надлежности Скупштине града, на 
дневном реду Скупштине ће бити у складу са захтјевима овлашћених предлагача. 
 
 
IV РАД РАДНИХ ТИЈЕЛА 
 
 
 Радна тијела Скупштине града ће одржавати сједнице према потреби, зависно од 
материјала који су на дневном реду сједница Скупштине те потребе разматрања других 
питања из њихове надлежности. 
 Планиране активности поједних радних тијела за 2023. годину су: 
 

Назив радног тијела: 1. полугодиште: 2. полугодиште: 

Комисија за друштвени 
положај жена и 
равноправност међу 
половима 

Праћење реализације 
Акционог плана родне 
равноправности на подручју 
града Градишка за период 
2021 - 2024. година 

Праћење реализације 
Акционог плана родне 
равноправности на подручју 
града Градишка за период 
2021 - 2024. година 

Комисија за сарадњу са 
општинама и градовима 

Праћење сарадње са 
општинама и градовима са 
којима имамо потписане 
споразуме 

Праћење сарадње са 
општинама и градовима са 
којима учествујемо у 
заједничким пројектима 

Комисија за планирање 
развоја града 

 Информација о најбитнијим 
пројектима за развој Града 
који се реализују током 2023. 
године 

Савјет за здравство и 
социјалну заштиту 

Превенција 
кардиоваскуларних болести 

Пост ковид ера 

Савјет за образовање и 
културу 

Активност из области 
образовања 

Активност из области културе 

Савјет за спорт Округли сто на тему развој 
спорта и финансирање спорта 
на подручју Града 

 

 
 
 
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

1) Предлагачи материјала и обрађивачи одређени овим програмом дужни су, у 
роковима које одреди предсједник Скупштине града, у складу са Програмом припремити и 
доставити Скупштини на разматрање одговарајуће материјале и одговорни су за 
благовремену и стручну припрему тих материјала, као и за законитост поднесених 
приједлога аката. 
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2) Радна тијела Скупштине дужна су, прије разматрања на сједници Скупштине, 

размотрити свако питање садржано у овом програму које спада у њихов дјелокруг рада и 
своје приједлоге и мишљења доставити Скупштини града. 

 
3) Програм рада Скупштине града остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, 

примједбе и сугестије од интереса за грађане, предузећа, установе и друге субјекте. Све 
образложене сугестије и приједлози ће бити размотрени и уколико се покаже оправданост 
и потреба, исте ће бити правовремено уврштене у рад Скупштине. 

 
4) Програм рада Скупштине града Градишка за 2023. годину, ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Градишка“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-276/22                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 27.12.2022. године                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Г р а д и ш к а                                                            Mиленко Павловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


